
Magyar nyelv és irodalom 

Általános iskola, felső tagozat 



 

Tankönyvek, tanári segédletek a 
2014/2015-ös tanévre 

A kiadó mind a magyar nyelv, mind az irodalom 

tantárgyhoz színvonalas taneszközöket kínál az új tanévre. 

 

• 5. és 6. évfolyamra − felmenő rendszerben bevezetésre 
kerülő − a 2012-es tanterveknek megfelelő 
tankönyveket. 

• 7. és 8. évfolyamra a 2004-es tanterveknek megfelelő 
kiadványokat. 



 

Magyar nyelv  

Egy jól ismert sorozat: 

Magyar nyelv és 

kommunikáció  



 

2014 szeptemberében az 5. és 6. évfolyamon a 
2012-es tantervek szerint átdolgozott 
taneszközöket vehetik kezükbe a diákok 

• 5. évfolyam:  

    11531 (tankönyv), 11531/M (munkafüzet),  

    00531/F/NAT (feladatlap) 

• 6. évfolyam: 

    11631 (tankönyv), 11631/M (munkafüzet) 

    NT-11631/F(feladatlap) 

 



 

A sorozat további elemei 

• 7. évfolyam 

     00731/2 (tankönyv), 00731/M/1 (munkafüzet), 

     00731/F/1 (feladatlap) 

• 8. évfolyam 

     00831/2 (tankönyv), 00831/M/1 (munkafüzet), 

     00831/F/1 (feladatlap) 

 

 

 



 

Antalné Szabó Ágnes − Raátz Judit 

MAGYAR NYELV  
É S  K O M M U N I K Á C I Ó   
• Tapasztalt szerzők kipróbált, bevált munkája. 
• Garantált a korrekt szakmai tartalom. 
• Az átdolgozásokban nagyobb hangsúlyt kapott a 

szövegértés, szövegalkotás, a tanulási képességek 
fejlesztése, valamint a modern tömegkommunikációs 
műfajok bemutatása.  

• Az átdolgozásokban nagyobb hangsúlyt kaptak a 
kooperatív tanulási technikák a tananyag 
feldolgozásánál. 

 



 

Irodalom 

Egy közkedvelt sorozat 

megújulása 



 

2014 szeptemberében az 5. és 6. évfolyamon a 
2012-es tantervek szerint átdolgozott taneszközöket 
vehetik kezükbe a diákok. 

• 5. évfolyam:  
    11516 (olvasókönyv) 
    11516/M (munkafüzet és olvasmányok) 
    00569/SZ/NAT (ikerkönyvek szöveggyűjtemény) 
 
• 6. évfolyam: 
    11613 (olvasókönyv) 
    11613/M (munkafüzet) 
    00669/SZ/NAT (ikerkönyvek szöveggyűjtemény) 

 



 

 
A sorozat további elemei mind a 2004-es mind a 
2012-es tanterveknek megfelelnek, azaz megtörtént 
a teljes sorozat átdolgozása  
 
 • 7. évfolyam 

    11713 (olvasókönyv) 
    11713/M (munkafüzet) 
 

• 8. évfolyam 
    11813 (olvasókönyv) 
    11813/M (munkafüzet) 

 



 

 
Egy sorozat, amely használatával garantált az 
olvasási képességek fejlesztése, az olvasóvá nevelés 
sikeressége 

 
 
A szerzők tankönyvírói és tanári tapasztalata garancia a  
taneszközök „működőképességére”. 
 
• Alföldy Jenő és Valaczka András olvasókönyve ötvözi a 

két korábbi tankönyvsorozat erényeit (változatos 
olvasmányanyag, elemzési minták, gondolkodtató 
feladatok, a szövegalkotást, vitakészséget fejlesztő 
gyakorlatok). 
 

     

     



 • Szmolyan Gabriella munkafüzetei a változatos 
gyakorlatokat tartalmazó és jól felépített feladatsorok 
mellett további, a tankönyvekben tárgyalt témákhoz 
kapcsolódó olvasmányokat tartalmaznak. 
 

• A Tóth Krisztina és Valaczka András által szerkesztett 
Irodalmi ikerkönyvek szöveggyűjtemény a korosztály 
érdeklődésének megfelelő szöveganyagot kínál az 
olvasni szerető diákoknak.  

     

     



 

Kiadványaink gyakorláshoz, vizsgára 
való felkészüléshez  

• Felvételei gyakorlófeladatok magyar nyelvből  
(81567, 81569: 6. osztályosoknak, 8. 
osztályosoknak) 

• Szövegértés, szövegalkotás, szövegelemzés 
(81510) 

• Szövegértés lépésről lépésre (81535) 

 

 



 

• A Jobb leszek című sorozatunk a 7. és 8. 
osztályosok részére 

• Olvasmánynapló című sorozatunk   

• NTK-klasszikusok (ajánlott olvasmányok 
műelemzéssel, pályaképpel, feladatokkal) 

 

 



 

Az NTK letölthető segédanyagai 
pedagógusok számára 
•  NTK Player 

    http://www.ntk.hu/player 

•  Tanmenetek, tanári kézikönyvek, helyi tantervi ajánlások,   

    megoldókulcsok, tananyag-kiegészítések 

    http://www.ntk.hu 

 

E-mail: mehes.edit@ntk.hu 

 

 

http://www.ntk.hu/player
http://www.ntk.hu/
mailto:mehes.edit@ntk.hu
mailto:mehes.edit@ntk.hu
mailto:mehes.edit@ntk.hu

